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Slovenský rybársky zväz – Mestská organizácia, Bottova 5, 971 01  Prievidza 

                                                    Z á p i s n i c a    č. 3/2014 
 

       z rokovania výboru MsO,  konaného dňa 5. apríla  2014 na MK SRZ v Prievidzi 

 Prítomní:

 

 podľa  prezenčnej listiny 

Program:

1. Otvorenie 

   

2. Voľba predsedu, podpredsedu, tajomníka, hospodára MsO SRZ Prievidza na volebné obdobie  
    2014 - 2017 
3. Uznesenie, záver rokovania 
 

 Rokovanie výboru otvoril predseda volebnej komisie Mestskej konferencie SRZ pán Michal 
Vojtyla. Privítal prítomných na rokovaní. Oboznámil ich s jednotlivými bodmi programu. Po 
ich prečítaní dal hlasovať o tom, aby sa výbor uberal uvedeným programom.  

K bodu 1: 

Hlasovanie:  Za: 15  Proti: 0      Zdržal sa: 0    

K bodu 2:

Michal Vojtyla –  ako predseda volebnej komisie na prvom zasadnutí novozvoleného výboru 
MsO SRZ Prievidza, v zmysle volebného poriadku pristúpil k aktu volieb, pričom pred 
samotným aktom upozornil, že voľby budú vykonané v zmysle volebného poriadku. Voľby môžu byť 
vykonané spôsobom verejných, alebo tajných volieb. Na návrh mestského výboru a aj volebnej 
komisie predložil návrh na vykonanie volieb spôsobom verejného hlasovania na voľbu predsedu, 
podpredsedu, tajomníka a hospodára MsO SRZ Prievidza.. Nakoľko nikto nepredložil iný návrh 
na výkon volebného aktu, predseda volebnej komisie dal hlasovať, aby voľby boli vykonané verejným 
hlasovaním.    

    

Hlasovanie:  Za: 15  Proti: 0      Zdržal sa: 0   
Návrh bol schválený 

 
Na návrh mestského výboru a aj volebnej komisie na volebné obdobie 2014-2017 predložil 
návrh na voľbu predsedu MsO SRZ Prievidza, pána Slavomíra Uhlára. Nakoľko nikto 
nepredložil iný návrh dal o uvedenom návrhu hlasovať. 
 

Hlasovanie:  Za: 15  Proti: 0      Zdržal sa: 0   
Návrh bol schválený 
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Na návrh mestského výboru a aj volebnej komisie na volebné obdobie 2014-2017 predložil 
návrh na voľbu podpredsedu MsO SRZ Prievidza Františka Zemáneka. Nakoľko nikto 
nepredložil iný návrh dal o uvedenom návrhu hlasovať. 
 

Hlasovanie:  Za: 15  Proti: 0      Zdržal sa: 0   
Návrh bol schválený 

 
Na návrh mestského výboru a aj volebnej komisie na volebné obdobie 2014-2017 predložil 
návrh na voľbu tajomníka MsO SRZ Prievidza Bc. Ivan Ortha. Nakoľko nikto nepredložil iný 
návrh dal o uvedenom návrhu hlasovať. 
 

Hlasovanie:  Za: 15  Proti: 0      Zdržal sa: 0   
Návrh bol schválený 
 

Na návrh mestského výboru a aj volebnej komisie na volebné obdobie 2014-2017predložil 
návrh na voľbu hospodára MsO SRZ Prievidza Zdenka Čavojčina. Nakoľko nikto nepredložil 
iný návrh dal o uvedenom návrhu hlasovať. 
 

Hlasovanie:  Za: 15  Proti: 0      Zdržal sa: 0   
Návrh bol schválený 

 

 
K bodu 3: 

Po vykonaní aktu volieb sa slova ujal novozvolený predseda MsO SRZ Prievidza 
a prítomným poďakoval za prejavenú dôveru, zároveň prisľúbil svoju funkciu vykonávať čo 
najzodpovednejšie. Následne  podal návrh na uznesenie.  

 

             Slavomír Uhlár                                                                      Bc. Ivan Orth 

         predseda MsO SRZ                                                              tajomník MsO SRZ 
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Slovenský rybársky zväz – Mestská organizácia, Bottova 5, 971 01  Prievidza 

                                             U Z N E S E N I E    č.3/2014 

         z rokovania výboru MsO,  konaného dňa 5. apríla 2014 na MK SRZ v Prievidzi  

Výbor MsO SRZ: 

I. Schvaľuje 

a) Aby sa výbor uberal predloženým programom 
b) Aby výkon volebného aktu predsedu, podpredsedu, tajomníka a hospodára bol vykonaný 

verejným hlasovaním.     
c) Za predsedu MsO SRZ Prievidza pána  Slavomíra Uhlára – menovaný zároveň 

vystupuje ako štatutár organizácie 
d) Za podpredsedu MsO SRZ Prievidza pána Františka Zemáneka 
e) Za tajomníka MsO SRZ Prievidza Bc. Ivana Ortha – menovaný zároveň vystupuje 

ako štatutár organizácie 
f) Za hospodára MsO SRZ Prievidza pána Zdenka Čavojčina. 

 
 

 

               Slavomír Uhlár                                                                   Bc. Ivan Orth 

             predseda MsO SRZ                                                           tajomník MsO SRZ 
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